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Live-konserter sommaren lång på Taket 
 
I sommar fylls den grönskande betongoasen Taket på Kulturhuset Stadsteatern med 
efterlängtade live-konserter. Varje vecka i juni och augusti står olika akter på nya 
scenen med utsikt över hela stan och bland artisterna hörs Staffan Hellstrand, Vera 
Vinter och Waterbabies.  
 
För 25 år sedan invigdes terrassen med bar och scen på Kulturhuset Stadsteatern. Sedan 
dess har Taket fyllts av otaliga livekonserter, stand-up, utomhusbio, målerikurser, aktiviteter 
för barn och mycket mer. I år är det nyinvigning och extra glatt är att konserterna är tillbaka 
med en rad artister, som också de längtat efter live-publik och sommarspelningar under bar 
himmel. 
 
– Taket är ett allkonsthus i miniatyr, en avspegling av hela Kulturhuset Stadsteatern. Precis 
som resten av huset är terrassen nyrenoverad och bjuder i år på grön, skön miljö och en 
mängd aktiviteter. Och äntligen är live-musiken tillbaka, säger Linda Beijer, kulturchef på 
Kulturhuset Stadsteatern.  
 
 

Program live-konserter på TAKET, Kulturhuset Stadsteatern juni/augusti 2021 
 
17 juni 17:30 – Ida Wiklund 
Ida Wiklund har prisats med Ted Gärdestad Stipendiet och slog igenom med ”Mellan Dröm & 
Verklighet” 2016. Den 17 juni står hon på scen i den grönskande betongoasen Taket på 
Kulturhuset Stadsteatern. 
 
23 juni 17:30 – Carnita Molida 
Carnita Molida – din svenska latina – kommer till Taket på Kulturhuset Stadsteatern med 
hjärtat fullt av favoritlåtar. Det blir en kärleksfull musikkväll med utsikt över 
Sommarstockholm. Vid pianot Jonas Drejholt. 
 
30 juni 17:30 – Clas Yngström 
Missa inte när Blues- och rockartisten Clas Yngström serverar en intim konsert på Taket på 
Kulturhuset Stadsteatern den 30 juni. Här bjuds på låtar blandat med historier och anekdoter 
från Yngströms långa karriär som musiker och låtskrivare. 
 
1 juli 17:30 – Äntligen på väg 
Ted och Kenneth Gärdestads musikaliska gärning hyllas under en stämningsfull kväll när 
Sofia Nordström, Sofia Lindström och Martin Ehntorp intar scenen på Taket på Kulturhuset 
Stadsteatern. Här framförs låtarna som för alltid är inskrivna i den svenska musikhistorien. 
 
4 augusti 17:30 – Backlura 
Med en hyllning till Jussi Björling, livet och kärleken kliver bandet Backlura upp på Takets 
scen på Kulturhuset Stadsteatern den 4 augusti.  
 
5 augusti 17:30 – Långabacka/Bådagård 
Med sin säregna blandning av pop och folkmusik kommer multi-instrumentalisterna Maja 
Långbacka och Matilda Bådagård till utomhusscenen på Taket, Kulturhuset Stadsteatern, 
den 5 augusti.  
 



11 augusti 17:30 – Waterbabies 
Waterbabies tar över utomhusscenen på Kulturhuset Stadsteatern. Taket den 11 augusti.  
 
12 augusti 17:30 – Staffan Hellstrand 
Musikern och låtskrivaren bakom odödliga hits som Lilla Fågel Blå och Fanfar kommer till 
Taket för en kväll på scen under bar himmel. Kulturhuset Stadsteatern 12 augusti. 
 
18 augusti 17:30 – Jens Hult 
Sångaren, musikern, låtskrivaren och tidigare Idol-stjärnan Jens Hult tar över scenen på 
Taket den 18 augusti. Det utlovas en stämningsfull sommarkväll i den grönskande 
betongoasen högst upp på Kulturhuset Stadsteatern. 
 
19 augusti 17:30 – Vera Vinter 
Singer-songwriter Vera Vinter från Kalix utmärker sig med sina egensinniga melodier och 
poetiska texter som rör sig mellan verklighet och fantasi. Den 12 augusti intar hon 
sommarscenen på Taket, Kulturhuset Stadsteatern.  
 
26 augusti 17:30 – Ladies Got The Blues 
Välkommen till en kraftfull blueskväll då Ladies Got The Blues äntrar utomhusscenen på 
Taket på Kulturhuset Stadsteatern den 26 augusti. Framförandet är en hyllning till kvinnliga 
musiker från bluesens födelse fram till idag. 
 
Alla konsertbiljetter kostar 100 kronor och bokas på kulturhusetstadsteatern.se. 
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VERKSAMHETEN OCH COVID-19:  

Kulturhuset Stadsteatern följer noggrant Folkhälsomyndighetens rekommendationer och Stockholms stads direktiv. Genom en 

rad olika åtgärder är alla delar av verksamheten anpassade för att säkerställa trygga avstånd mellan besökare och en trygg 

arbetsmiljö för våra medarbetare. Vi följer händelseutvecklingen noggrant, verksamheten genomgår löpande riskbedömningar 

och skulle det komma nya rekommendationer eller direktiv har vi beredskap för att snabbt agera på dessa. Här finns information 

om vilka åtgärder vi vidtar i nuläget. 

  

  
KULTURHUSET STADSTEATERN är en del av Stockholms stad och en av norra Europas största kulturinstitutioner. Ett brett spektrum 
av kulturevenemang pågår året runt. Kulturhuset Stadsteatern finns vid Sergels torg, i Skärholmen, Vällingby och Husby samt sommartid 
i Stockholms parker med Parkteatern. Kulturhuset Stadsteatern ska vara en angelägenhet för alla stockholmare med yttrandefrihet och 
den konstnärliga friheten som grund. 
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